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QueroQuitar 

Nome do responsável legal 
Marc Lahoud 

Nome do responsável pelo projeto 
marc lahoud 

 
Cidade 

São Paulo/SP 
Ano de fundação 

2015 
Website 

https://www.queroquitar.com.br/ 
Descrição da empresa 

Desenvolvemos uma plataforma de negociação online disruptiva, a qual 
empodera o consumidor a ser o agente da negociação, ao invés de ficar 
recebendo ligações de cobradores. Somos um marketplace neutro e 
amigável, onde as empresas concentram seus créditos criando 
parâmetros de negociação, e os devedores são convidados a visitar o 
canal, possibilitando localizar seus débitos e negociá-los de forma 
automática, prática e segura. Tudo acontece online, 24/7, sem 
intervenção humana, sem atrito e com pagamento direto ao credor. 

Quantidade de clientes 
11-50 

Quantidade de colaboradores 
11-50 

Principais clientes 
Santander, Porto Seguro Financeira, Tribanco, BV, FortBrasil, BMG, 
Algar, entre outros. 

Principais concorrentes 
Acordo Certo e Blu 

 
Descrever a solução 

Desenvolvemos uma plataforma de negociação online disruptiva, a qual 
empodera o consumidor a ser o agente da negociação, ao invés de ficar 
recebendo ligações de cobradores. Somos um marketplace neutro e 
amigável, onde as empresas concentram seus créditos criando 
parâmetros de negociação, e os devedores são convidados a visitar o 
canal, possibilitando localizar seus débitos e negociá-los de forma 
automática, prática e segura. 

Público-alvo 
Credores são clientes Devedores são o nosso público-alvo 

Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 
Tudo acontece online, 24/7, sem intervenção humana, sem atrito e com 
pagamento direto ao credor. Este modelo melhora a localização e 
comunicação com os devedores, assim como o processo de 
recuperação de créditos das empresas, agregando valor ao fazer isso 
preservando a boa relação com seus clientes e mercado. A medida que 
a performance aumenta com apoio da QueroQuitar, as empresas podem 
diminuir o volume da PAs de cobrança, diminuindo seu custo 

https://www.queroquitar.com.br/


operacional. É a primeira vez que o devedor tem um canal construído 
para ele no mercado de cobrança. Agora ele é o empoderado a ser o 
agente da solução. 

Principais aspectos de inovação 
- Disrupção comportamental ao empoderar o devedor a ser o agente da 
solução ao invés de receber ligações invasivas por parte de cobradores. 
- Uso das mais avançadas tecnologias sejam em linguagem de 
programação, arquitetura de sistemas e banco de dados, machine 
learning, AI, Big Data, Linguagem natural, Orquestrador de canais, entre 
outros. 

Principais aspectos de sustentabilidade 
Mais que recuperar créditos, queremos recuperar o devedor ao status de 
um consumidor mais sustentável, através da educação financeira 
(iniciativa chamada QueroRenda) 

Principais aspectos de inclusão financeira 
Ajudamos milhares de pessoas, todos os meses, a negociar suas 
dívidas com autonomia, de maneira prática e amigável, oferecendo as 
melhores condições de negociação que os credores podem oferecer. O 
projeto QueroRenda irá para o ar no início de 2020, com 4 pilares de 
atuação: 1) Educação financeira: Aprendizagem “gameficada” com score 
evolutivo 2) Renda Extra: Sugestão personalizadas para  
obtenção de renda extra 3) Ferramentas de apoio: Curadoria e 
disponibilização de aplicações de controle financeiro 4) Blog: Canal de 
comunicação com artigos e dicas para reforço da educação financeira 

Principais aspectos para a transformação digital 
Multicanalidade é a resposta Antes o devedor não tinha um canal para 
resolver a sua dívida. Tinha que aguardar o cobrador ligar, que 
invariavelmente era a "pior hora", oferecendo o pior acordo, gerando 
atrito e stress. Improvável de acertar o melhor momento do devedor . 
Através da QueroQuitar ele acessa o canal quando ele quiser, 
escolhendo a proposta que se adequa melhor ao seu orçamento, sem 
stress e sem cobrança. 

Outros Benefícios 
Benefícios: • Transparência – Não há custos para os devedores. O 
credor nos paga um pequeno sucess fee do que for efetivamente pago 
pelo devedor. Fazemos o “follow” do pagamento de cada parcela do 
acordo. • Economia – Ao adotar a nossa solução desde o início da régua 
de cobrança, é possível reduzir os custos operacionais internos nas 
empresas. Melhoramos a vida financeira dos consumidores, oferecendo 
acordos que caibam em seus orçamentos. • Inteligência – Com o 
crescimento dos volumes de transações na plataforma, teremos mais 
condições de informar quais regras de negociação funcionam melhor 
para cada perfil de consumidor 

Descrever modelo de receita 
Credor nos paga um Sucess fee sobre o que é efetivamente pago pelo 
devedor. 

Modelo de comercialização 
Comercial Consultivo, Canais Parcerias 

Estrutura para suporte técnico 
Suporte pela equipe técnica em horário comercial 



 
Youtube Video Pitch 

 
Facebook 

https://www.facebook.com/QueroQuitar 
LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/4999688 
Instagram 

quero_quitar 
Twitter 
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